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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil temuan penelitian di kelas V SD Negeri Sindangsari 

Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada mata pelajaran IPA tentang 

ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau dengan 

menggunakan metode inkuiri diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan harus dilakukan ketika akan melakukan sebuah tindakan. 

Perencanaan yang baik setidaknya akan melahirkan hasil yang baik pula. 

Perencanaan dilakukan oleh peneliti meliputi : berdiskusi dengan teman 

sejawat tentang waktu pelaksanaan, merumuskan tujuan pembelajaran, 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), dan menyusun alat 

pengumpul data. 

2. Aktivitas siswa dalam diskusi pada Kompetensi Dasar Mendeskripsikan 

ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber 

makanan dengan menerapkan metode inkuiri meningkat dengan baik. 

Respon siswa dalam kelompok menjadi meningkat dilihat dari siklus I siswa 

belum berani mengemukakan pendapat, belum berani bertanya, belum 

berani memberikan tanggapan terhadap pendapat teman, dan belum mampu 

berkomunikasi antar anggota kelompok. Bahkan pada siklus II nampak 

bahwa siswa berani mengemukakan pendapat, bertanya, memberikan 
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tanggapan terhadap pendapat teman, dan mampu berkomunikasi antar 

anggota kelompok. 

3. Hasil evaluasi menunjukkan ada peningkatan yang terlihat pada siklus I, 

nilai rata-rata kelompok 7,4 dan siklus II yaitu 8,5. Sedangkan nilai rata-rata 

individu pada siklus I yaitu 6,3 dan siklus II yaitu 7,7. Siswa mencapai hasil 

yang baik setelah mendapat perhatian dan motivasi yang baik dari guru. 

Peningkatan hasil belajar siswa karena penggunaan metode inkuiri yang 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa, 

baik dalam kelompok asal maupun kelompok lain. Dengan demikian, 

penggunaan metode inkuiri pada pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 

Sindangsari terbukti dan meyakinkan dapat meningkatkan aktivitas, 

kreativitas, dan hasil belajar siswa.      

B. Rekomendasi 

  Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka rekomendasi berikut ini 

mudah-mudahan menjadi masukan dan bermanfaat bagi semua pihak yang 

terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

1 Bagi Guru 

PTK dapat memberikan pengalaman, mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan. Oleh karena itu, dalam memilih metode pembelajaran guru 

hendaknya memperhatikan perkembangan peserta didik agar strategi yang 

dipilih efektif dan efisien. 
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2. Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar, maka siswa hendaknya 

memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang dijelaskan 

oleh guru. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian hendaknya dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan 

pembelajaran IPA sekaligus pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan 

pembelajaran yang lebih baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini terbatas pada hasil dan aktivitas belajar. Untuk itu, bagi 

peneliti selanjutnya lebih meningkatkan dan menanbah wawasan yang lebih 

luas dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 
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